
 

 

Udarbejdet af: HBN/11.01.2023 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Hasseris 
Grundejerforening tirsdag den 10. januar 2023 

Mødested  : Svalegaarden. 
Tidspunkt  : Tirsdag den 10. januar 2023 – kl. 17.00. 
Dagsorden udsendt : Fredag den 6. januar 2022. 

 
Deltagere: 

• Torben Thorup Jensen (TTJ) 

• Mogens Vinther (MVI) 

• Steen Sloth Olsen (SSO) 

▪ Hanne Neergaard (HBN) 

 

Afbud: Hanne Richter (HR) 

Afbud senest den : 9. januar 2022 – kl. 10.00. 
Referent: Hanne Neergaard (HBN). 

 
 

DAGSORDEN 
 

1. Evaluering af arrangementet ”Juletræet Tændes” (TTJ) 
a) Kontaktperson hos Hasseris Kirke? 
b) Skal lille juletræ fremover være det nye juletræ? 

 
Bestyrelsen ønsker fremover at anvende det lille juletræ. HBN tager kontakt til kirken vedr. 
dette samt samarbejdet og arbejdsdelingen vedr. de fremtidige arrangementer. Der ønskes 
et møde, når ny kontaktperson fra kirken er fundet. 

 
2. Musical & Tapas på Hasseris Gymnasium den 8. februar 2023 – kl. 18:00 (MV) 

a) Udvalg (TTJ/SSO/HBN) 
b) Navn på forestilling? 
c) Mad & drikke – MBK Catering, v/Mikkel Bugtrup – ny restauratør? 
d) Nyhedsbrev skal udsendes senest den 23. januar 2023  
 
Rektor for Hasseris Gymnasium har forespurgt, om der kan sælges et antal billetter til anden 
virksomhed for at sikre, at salen er fyldt. Grundejerforeningen benytter normalt ikke hele 
salen. Bestyrelsen accepterer dette – dvs. at vi fremover ikke køber forestillingen, men et 
antal pladser, så det kan sikres, at flest mulige fra Grundejerforeningen kan deltage. 
 
Der ønskes møde med den nye restauratør snarest. TTJ aftaler mødetidspunkt. 
  
TTJ laver udkast til nyhedsbrev til udsendelse – gerne den 18. januar. Dog senest den 23. 
januar. 
 
SSO udarbejder tekst til Nemtilmeld. 

 
3. Årsrapport for 2022 (MV) 

a) Udkast til driftsregnskab. 
b) Udkast til status. 
 
Der har været et mindre fald i medlemstal på ca. 40 medlemmer siden 2022. Der er stadig 
problemer for et mindre antal medlemmer vedr. betaling samt tilmelding til pbs.  
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Brev til ikke-medlemmer vedr. biodiversitet og uddeling af blomsterbrev skal nævnes 
specifikt under markedsføring. Her skal teksten fremover tilrettes fra ”agitation” til 
”markedsføring”. 
 

4. Annoncer i Hasseris Avis – 2023 (TTJ) 
a) Samarbejdsaftale? 
 
TTJ sender mail til Jesper Frandsen vedr. ønske om forlængelse af samarbejdsaftale. 
 

5. Generalforsamling for 2022 – til afholdelse den 13. april 2023 (TTJ/HR) 
a) Evt. emne(r) til Hasseris prisen? 
b) Evt. underholdning? 
c) Kontingent for 2024? 
d) Nye emner til: 

a.  Bestyrelsen? 
b.  Suppleanter? 

e) Følgende er på valg – ønske om genvalg: 
a.  Torben Thorup Jensen? 
b.  Mogens Vinther? 
c.  Hanne Neergaard? 

f) Dirigent Lars Kühnel? 
g) Leverandør af mad efter generalforsamlingen? 
h) Nyhedsbrev med indkaldelse skal udsendes senest den 15. marts 2023. 

 
Der er ingen emner umiddelbart til Hasserisprisen. 
 
Forslag til underholdning: Hasseris Kirkes Ungdomskor. SSO tager kontakt til korleder. 
 
Kontingent: Fortsat 150 kr. 
 
Bestyrelsen søger fortsat nye emner til bestyrelsen, sådan at fundamentet for at drive 
foreningen fremover er til stede. TTJ udarbejder annonce til Hasseris Avis. Emner til 
headhuntning overvejes til næste bestyrelsesmøde. Pt er der fem bestyrelsesmedlemmer, og 
det giver for stor en arbejdsmæssig belastning. 
 
Betyrelsen konstituerer sig efter generalforsamling. TTJ ønsker ikke at fortsætte som 
formand, så der skal også findes et nyt formandsemne. 
 
MVI tager kontakt til Lars Kuhnel som dirigent. 
 
Leverandør af mad: SSO tager kontakt til Slagteren i Hasseris om eventuel levering til ca. 
120 deltagere. 
 
Spejdergruppen Knuden har forespurgt om en mulig øget donation i forbindelse med hjælp 
ved arrangementer. Bestyrelsen ønsker at tilgodese denne forespørgsel, således at 
donationen hæves med 1000 kr. pr. arrangement. HBN kontakter Knuden.  
 
TTJ og HR sørger for udarbejdelse af nyhedsbrev med indkaldelse til generalforsamling. 
 
 

 



 

 

Udarbejdet af: HBN/11.01.2023 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Hasseris 
Grundejerforening tirsdag den 10. januar 2023 

6. Årshjultema for mødet (TTJ) 
a) Forslag til medlemsarrangementer? 

 
Mulige emner: 
Trafik i Hasseris samt adgang til Midtbyen og Nørresundby. Gerne med mulighed for, at der 
kan sendes forslag til spørgsmål/emner på forhånd gerne med forslag på forhånd. 
 
Nye ejendomsvurderinger samt ejendomsskat. 
 
Underholdende arrangement i forbindelse med 130 års jubilæum. Evt. med konkurrence 
forud for arrangement. 

 
7. Møde med By- & Landskabsforvaltningen den 15. december 2022 (TTJ/HR/MV) 

a) Rådmand, stadsingeniør og afdelingschef. 
b) Gennemgang af byggesager. 
c) Kommende byggesager i Hasseris. 
d) Fredning af Drastrup Kilen - Aalborg Zoologiske Have. 
e) Reservation af areal til udvidelse af vejen Sorthøj ved krydset til Skelagervej. 
f) Trafiktællinger.Zoo  

 
Der bliver givet en orientering om mødet med følgende kommentarer. 
 
Fredning af Drastrup Kilen. En udvidelse af Aalborg Zoologiske Have kommer ikke til at 
omfatte arealer i ”skoven”, men arealer ved det nuværende sygehuskompleks. 
 
Der er trafikmæssige problemer ved Sorthøj og udkørsel til Skelagervej. Fra kommunens 
side er der lydhørhed overfor en reservation af areal, så vejen kan udvides, og der kan 
etableres både en venstre- og højresvingsbane.  
 
Problemer ved krydset Hasserisgade/Vesterbro blev drøftet. Fra rådmandens side blev det 
påpeget, at der er tale om en prøveperiode. Der vil være en stillingtagen sidst i marts, så 
udspil forventes snarest. 

 
Der er problemer med parkering på villaveje i Hasseris. 
 

8. Eventuelt. 
 

Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag den 14. februar 2023 - kl. 17.00. 
Mødested  : Svalegaarden, Einar Packness Vej 2, 9000 Aalborg. 
Afbud modtaget fra :  
 
Afbud senest til formanden senest, den 9. januar 2023 – kl. 10:00 pr. e-mail til: formand@hasseris.dk eller 
send en SMS til 22 39 88 75. 

mailto:formand@hasseris.dk

